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DOMUS SAVALLO FUSTCSOVEK - szaraz használatra tervezve 600°C-ig. A DOMUS füstcsövek 
megfelelnek az európai EN 1806 szabvány kivánalmainak a norma legmagasabb osztályti elvárásai 
szerint: FBi Ni. 

A DOMUS füstcsö fokozottan hátIó tUzálló termék. A magas hömérsékleti szélsóségeknek való 
ellenállását szigorü Iaboratóriumi vizsgálatok tansItják. A DOMUS füstcsá eIIenáll a koromt(Iznek. 
Ezeknek a tulajdonságainak köszönhetöen különösen alkalmas szilárd tüzelésü kályha és kazán 
valamint kandalló füstjének eltâvolItására. 
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A DOMUS füstcsö eIlenáII a füstben található savaknak, ideértve a szén égése során felszabaduló 
szulfátokat. Szulfátsav koncentrtummaI (70%) végzett tesztek eredménye alapján savállOsági 
értéke kevesebb, mint 2%-nak felet meg, ami két és félszer kevesebb a szabvány által megkovetelt 
értéknek. A hagyományos acél füstcsônél hathrozottan jobb tulajdonságokat biztositva a DOMUS 
a Iegjobb megotds a savak problémájára. 
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Ms megoldásokkal ellentétben a DOMUS füstcsd nem igényel teglából vagy betontömbökbOl 	 H 
készült burkolatot.. UgyanIgy folosleges az expandlt agyagtbmbokböl ãtIó réteg. A DOMUS füstcsä 	 H  H 
onáltá struktüra. MegfeIeIö bilincsekkel a falhoz rogzIthetö: erre csak kültérben fetszerelt füstcsô 	 I 

esetén van szukseg. 

RENDIML 	 . 
A fustcsö behelyezése rendkivül könnyi, mivel nincs szukség semmilyen burkolásra. Az összeszerelés 
abbot all, hogy egy kulanleges habarcs segItségével egybe keH fogni a különbözö etemeket, es szukség 
szerint rbgzIteni kell a csövet az épulet falához. A behelyezés egyszerGsége jelentösen csäkkenti a 
munkaerd kbltséget, valamint a behelyezési id6t. 
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Vékony faluknak és viszonylag alacsony sUyuknak köszönhetOen az EFFE 2 füstcsövek gyorsan 	 - 
összegyOjtik a hOt, és rövid idO alatt elérik a jó huzatot. Ezért van az, hogy az épületek belsejében 
felszerelt füstcsövek nem igényelnek kiegészItO szigetelést. Szemben a hármas falO füstcsövekkel,  
metyeket asvanygyapottal szigetelnek, az EFFE 2 füstcsOnél a füst hOje közvetlenül átadódik 
magára a csOre, ennek kävetkeztében a környezO terre; iiy mOdon visszanyerhetO a füstböl az 
energia. 	 _______ 
A DOMUS az idealis valasztas szilard tuzeloanyaggal futott passzivhazak eseten - 	 -

%6ocas 
A DOMUS füstcsO egy fejlett technológiájü termék. A burkotás hiánya, és az, hogy nincs szUkség GRUPPO 
szigetelésre, nagyon elOnyös ár kialakItását tette lehetOvé, Egy DOMUS füstcsö kottsége körülbelül 	 fLO 2 
fete egy hasonlO hármas fal füstcsO koltségének. 
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